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 (GARS-3تقييم اخلصائص السيكومرتية ملقياس جيليام )

 اضطراب طيف التوحد ابلبيئة الليبية   لتقدير         

 * فتحي عمر ضو بلعيد

  :ص ـــ ملخ
تقيتتي ا اائتتالس احمتتي لإلصدا حالتت ا  احماحتت  إلتتا إلقيتتار ايطيتتا  حدقتت د  ا تت  ا   استتدف ا احثُتت    

، ووظتتا اهتتافو احللتتحل احدُطيطتتلع حط صتتا اتتا اائتتالس احمتتي لإلصدا هحتت  ا   احطيثيتتاطيتتا احدل تت  ئحثي تتا  
احامتت ا احطيثيتتا إلتتا اهقيتتار، و متتا  إلهتتاإلت  قثاتتتؤ واحدُقتت  إلتتا إلاضتت ا  لتت  ؤ    يتتار ا تت  ا  طيتتا  

ذوي  أ متت ، ا ايديتتا ش  اصتتلالي ا إلتتتا    (32)ذكتت  ا و  (55)فتت   ا إلتتاف     (87)احدل تت ، وت ل تتن اياتتا احثُتت  إلتتا  
اإلاا تتا احهقطيتتا واحهتتا دف ئإل تتافا وي ايتتا ذوي ا تت  ا  طيتتا احدل تت  اهادعاتتف أت كتت   حيتت  ح اادتتا و شيتت   

ستاا، وثمطتن أ ا   ( 17.93 – 4.5)أطحال احدل  ، واإلد  احها  احت إل  ففت ا  احهياتا إلتا احح تا  احتمتني إلتا  تف  
احتتتو طلا شتتتا احثا تتت  إلتتتا احامتتت ا احتتتو  تتتا     (GARS-3)احثُتتت  افساستتتيا   احامتتت ا احطيثيتتتا هقيتتتار ايطيتتتا   

 ده دثفتتا اتتا ل اثتت    واثتتد أ تتل ا تت ، ئإل تتافا وي إلقيتتار كتتا   حطدل تت . وأظفتت   احادتتالو أ  إلهاإلتت  قثتتا   
احثهتتت  احتتتمي تاداتتتل وحيتتتؤ اهحتتت    ه دتتت  ا  ئستتتدثها شا وه   ستتتن  تتتاه ، وإلهعتتت  إلهتتتاإلت  ا تثتتتا  اهحتتت  ا   

 تاداتتل وحيفتتا  احتتا و ئتالي ا، كاتتا أ  إلهعتت  اهحتت  ا  زتتا إلهتاإلت  ثييتت  إل تحهتتا، واإلدتت   إلهتتاإلت   ئف هتا  احتتو
، و طغتن إلهتاإلت   (71.-95.)قثا  أ ها  اهقيار احململ ا    دقو واا   احد ثي  وإلهاإل  أححا ك و ثاخ إلتا  تف  

، و تت  أظفتت   احادتتالو أ   اطت  احدتتلاي ( 89.،87.)قثتا  اهقيتتار ك تت    تت دقو اإلاتا   وإلهاإلتت  أححتتا ك و ثتتاخ  
كاتا    (57. - 8.)حبمتا  إلهتاإلت  ا تثتا  أ هتا  اهقيتار ئح  اتا اح طيتا اإلدت   إلتا  تف  إلاض ا  ل ق احثاتا   

وشتتل    (64.)ا احدُقتت  إلتتا لتت ق احملتتم ئستتد  ا  إلقيتتار كتتا   حطدل تت  فثطتت  إلهاإلتت  اه تثتتا   تتف اهقياستتف  
إلتا ذوي ا ت  ا     ا الاا  اهدضا  كاا أظف   احادالو أ  اهقيار ميي   ف  (، 01.) ياا  احا و ئالي ا اا   

   طيا احدل   وذوي اإلاا ا احهقطيا واحها دف. 

 اائالس احمي لإلصدا، اإلل ا  احماح  إلا إلقيار ايطيا ، ا   ا  طيا احدل  .   الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمـــــــــة: 
حيعتتت  ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  ئشداتتتا  ئحتتت    احلستتتد احص تتتليع  عتتت  ا حد ادتتت  إلهتتت ل ا دصتتتا   يتتتتل  
احهقتت دا اها تتيف، وإلتتا تثتتتا ذحتتم إلتتا تلستتتا   و صتتا  إل اكتت   اادتتا ذوي اه تتت  ا  و شتتيطف ، كاتتا أ  تهقتتت   

ل ولتت ا ا   يئالئتتؤ وتتت ايطفا إلتتا ا تت  ائ  أيتت تع تمتتثو   ت تتل  إلحفلإلتتؤ وهتت  ا  احدهتت ا اطيتتؤع فحتت
 Diagnostic and statistical manual of mentalاحت حي  احدص يئتل واإل ئتتالل حت ت  ائ  احهقطيتتا  

disorders (DSM)   احتتتتتمي دئتتتتت   اتتتتتا اجلاهيتتتتتا افإل د يتتتتتا حط تتتتتو احاحمتتتتتلAmerican Psychiatric 

Association  (APA)     ت ل  تئايا ا   ا  طيا احدل    ئل   ضثؤ إلمدا  ع  ي  ل اا اطت  أ تؤ فئتا
، مث لت اا اطت  أ تؤ ا ت  ا   تالل يتتل  (1951)اح حلحا ئإلل ا  احمتا  احتمي  صت  إلادئتا احقت   اها تل  

، 1994)مث و    تتتاا اإللتتت ا دا اح ا تتتا واح ا تتتا اههتتت ل  (، 1986، 1980)اإللتتت ا دا احماحتتت  واحماحتتت  اههتتت ل  
كأ   اه   ائ  احاااليا احصاإلطا احتو تضت ا ا ت  ا  احدل ت ، ا ت  ا  استثدا ، ا ت  ا   دتن،    (2000

 ا   ا  اح حلحا احدح  ل، واه   ا  احصاإل  غد احمل  .  
ا   تئتتتتايا    (2013)احتتتتمي  صتتتت  اتتتتا     (DSM-5)أإلتتتتا اإللتتتت ا  ااتتتتاإل    فقتتتت  أظفتتتت  ت تتتتل  ا إلطُلظتتتت 

إلهتتتتتادد تص يئتتتتتؤع  يتتتتت  لتتتتتاحؤ  تتتتتاا اه تتتتت  ائ  احاااليتتتتتا احهئتتتتتثيا  ا تتتتت  ا  طيتتتتتا احدل تتتتت  وأا ا تتتتتؤ و 
Neurodevelopmental Disorders      كاا  إلو ا   ا  احدلAutism disorder (AD )  إلا ايا ف تا  إلتا

احتتتمي استتتدثه  إلتتتا    Rett's Disorderكتتتا  د هتتت ا ئه تتت  ائ  احاااليتتتا احصتتتاإلطا فياتتتا اتتت ا ا تتت  ا   دتتتن  
ل ئ تت  ا   اه تت  ائ  احاااليتتا  عتت ا مستت    ا حطدهتت اا اطتت  اجلتتف اهمتتثو حتتؤع حدصتت     ااطفتتا ا تت  ائ  وا تت  

ا  اتتتا  اطتتت    اتتتا ضتتت      Autism spectrum disorder (ASD)طيتتتا احدل تتت    حيامتتت   تتتمحم إلدئتتتت  وا تتت  
 اه   ا  وه جي لؤ وي أ لاع أو ف ا  إلمدقطا اائالس وإلهادد احدص يس.

  حت دتت   هحفتتل  ا تت  ا  طيتتا احدل تت     (DSM-5)إللتت ا  ااتتاإل   وإلتتا اا تتو فيتت  فقتت  ااداتت  ا
اطتتت  إلهيتتتا دا أساستتتيف ددامتتت  أوزاتتتا  ا احدلالتتت  واحدحااتتت  اهاداتتتاايف وتصتتتا  أا ا تتتؤا  ئتتتل  إلمتتتدا     
احدحاا  اهادااال اه حهاي، و ئل    احدلال  غتد احطحعتل، و تها احقت    اطت  ت تلدا ات تا  اادااايتا  

ددامتت  اريتت    احمتتطلكيا  احد  ا دتتا )احاا يتتا( احتتمي تصتتا  أا ا تتؤا احدئتت فا  احد  ا دتتا أتتتا فيفتتا  إلمتتدا  . و 
 احل كتتا  وافلتتلا  واستتد  اإلا  افضتتيا ، واإللتت ا  اطتت  احتت وتف و فتتا احدغيتتد، واهشدااإلتتا  غتتد اح ثيهيتتا،  

  افاتتت ان داثغتتتل أ  دتتتد  يتتتتل احمتتتالا واهستتتدةا ا حطامتتتدا   ئتتتل   غتتتد ستتتلدا، و هتتت  أ  كتتتا  ظفتتتل  شتتتم   
 American Psychiatric Association)احتمتني افوي إلتا اات  اح حت  اإلدت  ا داتال إطيفتا وي ستا احماإلاتا  

[APA], 2013, P. 50 .) 
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 Level of)اطتت  اهص ائتتف حت دتت  إلتتا د هتت ا أتمتتدلت احصتت      (DSM-5)"و تت  فتت ن احتت حي   

Severity)  حت د  إلمدلت و لع اح ا  احمي داثغتل تق ميتؤ حتموي ا ت  ا  طيتا احدل ت       احمي دد   اا   اطيؤ
 (. 7 ، ص2013سثي  حتقي  أ ئ    اا  اهسدقتحيا احلظيحيا   احليا  احيلإليا" )اجلا  ي، 

و  اال تص يس ا   ا  طيا احدل   واح صا ااؤ، فإ  إلقيار ايطيا  حدقت د  ا ت  ا  احدل ت   
Gilliam Autism Rating Scale (GARS )  دهدتتم إلتتا أشتت  إلقتتادي  ا تت  ا  طيتتا احدل تت  احتتو "أولتتن

دهتاو  اههايتا  ئسد  اإلفا إلهع  اجلفا  اهفداا ئه   ا  ئحلهاي  اهدُ   افإل د يا إلم ا االاتا احهات  اح
واحطةاتا احح ايتا    Collaborative Work group on Autism Spectrum Disorderئ ت  ا  طيتا احدل ت   

 Childههتتتادد اجلتتتل   احدا هتتتا حألكا مييتتتا افإل د يتتتا ح تتتو افائتتتا ، واهيتتتا افائتتتا  ااالتتتا ئفطحتتتال  

Neurology Society"    ،  (. كاتتتا أ تتتؤ إلتتتا  تتتف اهقتتتادي  افكمتتت  استتتد  اإل ا    216، ص  2019)أ تتتل ستتت
احثُتتلني واح  استتا  احتتو ت هتت     استتا ا تت  ا  طيتتا احدل تت ، ستتلا    اتتال اح صتتا واحدصتت يس أو اتتال  

  يار ا تثاطؤ أتدغدا  أي ت، فضت  اا احدُق  إلا فااطيا احماإلو احد  دثيا واحدأشيطيا.  
حدقتتتت د  ا تتت  ا  طيتتتتا احدل تتت  استتتتدا ا دا ت تتتلد  ، وإللاكثدتتتتؤ  وحهتتت  إلتتتتا أ تتت   إلتتتتا مييتتت  إلقيتتتتار ايطيتتتا   

فقتت  أ اتت   أول  متت ا إلتتا اهقيتتار    (DSM)إللتت ا ا  احتت حي  احدص يئتتل واإل ئتتالل حت تت  ائ  احهقطيتتا  
(GARS-1)     تتتل  إلتتتا و   ئإللتتت ا  اح ا تتتا حطتتت حي     (1995)اتتتا   (DSM-4)    وأ اتتت   احامتتت ا احما يتتتا إلتتتا

 .(2000)احمي  ص  اا     (DSM-4R)   ل  اإلل ا  اح ا ا اهه ل ( 2006)اا    (GARS-2)اهقيار 

وطتت أ   تؤ تغيتتدا     (2013)احتمي  صتت  اتا     (DSM-5)و تمحم فتتت غت و أ  دمتتح  اإللت ا  ااتتاإل   
إلفاتتتا   حت دتتت  ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  وإلهتتتادد  ويئالئتتتؤع اتتتا واتتتا   احاعتتت    إلحتتت  ا  اهقيتتتار وأ هتتتا    
 احح اياع  غ ن حت دمفا وت لد شا حدتل  إلا اسدة ، فقت   تا  ايطيتا  اات ا  احدهت دت  احت إلتا إلات ا  اإللت ا   

حي تتتل  أ ا     (2014)احتتتمي   صتت  اتتا    (GARS-3)دل تت   احماحتت  إلتتا إلقيتتتار ايطيتتا  حدقتت د  ا تتت  ا  طيتتا اح
-3)ح ت افف ا  احمدا ثدت  أااتا ش  إلتا  تف    (ASD)إلهيا دا اه اا إلئااا حدص يس ا   ا  طيا احدل   

ا، وفتتت  حت دتتت  اه تتت  ا  وإلهتتتادد  احتتتلا    ئحتتت حي   ( 22  يتتت  اتتت  احدهتتت د  أكمتتت  إلتتتا قطمتتتل  ( DSM-5)ااإلتتت 
( 42)إلح    إلا اإلل ا  احمتا ،    تف ثتن و تافا  ( 16)ق  ا دحظ اهقيار  ه    اإلل ا  احما  حطاقيارع ف

إلحتتت    تغ تتتل اههتتتادد وافاتتت ان احتتتو و    ئإللتتت ا  ااتتتاإل  إلتتتا    (58)إلحتتت    ا دتتت   حيد تتتل    ااطتتتؤ إلتتتا  
 حي ل  إلقياس ا تص يئ ا وفا ئ ا همدلت ض   اه   ا .   (DSM-5)اح حي  

اات ا    استا حطدُقت  إلتا يئالئتؤ احمتي لإلصدا   احثي تا   (2014)و ه  ت لد   حطاقيتار  تا  ايطيتا  
فتتت   ا إلتتتا ذوي ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  إلتتتا اجلامتتتف اإلدتتت    ( 1859)افإل د يتتتا، وت ل تتتن اياتتتا اح  استتتا إلتتتا  

ا، وأظفت   احادتالو أ  قثتا  أ هتا  اهقيتار ئستد  ا  ط دقتا واتا   احد ثيت   ( 22-3)أااا ش  اح إلايا إلا  ف   ااإلت 
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وحبمتا  إلهاإلت     (79. - 94.)أإلتا حبمتا  إلهاإلت  أححتا ك و ثتاخ فقت  اإلدت  إلتا  تف  ( 77. - 96.)اإلدت  إلتا  تف  
ق اهقيتار  و ت  ا احدُقت  إلتا إلاضت ا  لت  ( 71. - 85.)قثا  اهئُُف  طت  إلهاإلت  ا تثتا   دستل  إلتا  تف  

إلتتتا يتتتتل لتتت ق احملدتتتلت  يتتت  أظفتتت  حتطيتتت  إلحتتت  ا  اهقيتتتار ألتتتا إلصتتتدقا إلتتتا أاتتت ان اه تتت  ا  احتتتلا       
احئتتا   اتتا اجلاهيتتا افإل د يتتا  ( DSM-V)اإللتت ا  ااتتاإل  إلتتا احتت حي  احدص يئتتل واإل ئتتالل حت تت  ائ   

إلتا  الاتا احمتطل     (86.)احملتم  و طت  لت ق    (50. - 87.)حط تو احاحمتل، كاتا اإلدت  احئت ق احداييت ي إلتا  تف  
إلتتتا إلقيتتتار كا وحياتتتا حدقتتت د     (68.)إلتتتا إلقيتتتار اهت عتتتا احدص يئتتتيا ه تت  ا  احدل تتت ، و( 69.)احدل تت ي، و

ا تت  ا  احدل تت ، وفياتتا ددهطتت  ئحئتت ق احهتتاإلطل فقتت  أقثدتتن احادتتالو واتتل  ستتدا الاإلتت  كاتتا شتتل احلتتال   اتت    
 اف ها  احح ايا حطاقيار.  

تقيي  اائالس احمي لإلصدا حال ا  احماحت  إلتا  Minaei & Nazari (2018 )سا  كاا اسدف فن   ا
فتت   ا إلتتا ذوي    (200)إلقيتتار ايطيتتا  حدصتت يس ا تت  ا  طيتتا احدل تت    ودتت ا ع  يتت  اطتتن اياتتا اح  استتا  

ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت    إل داتتتا طفتتت ا  اإلد ا يتتتا، ا تقيتتتياف  إلتتتا يتتتتل أ ا  ارئ  اطتتت  اهقيتتتار، وأظفتتت    
، كاتتا   متتو إلهاإلتت  ا تثتتا  اف هتتا   (96. -73.)ادتتالو أ  إلهاإلتت  أححتتا ك و ثتتاخ ف هتتا  اهقيتتار اإلدتت  إلتتا  تتف  اح

وايهفا  ي   احا و ئتالي ا اات  إلمتدلت    (86. - 57.)ئح  اا اح طيا حطاقيار فأظف   احادالو أ ؤ اإلد  إلا  ف  
( 13.-27.)أإلا إلهاإلت  اه تثا   ف أ ها  اهقيار و الاا إل ااها سطل  افطحال فقت  اإلدت   إلتا  تف   (01.)

 وفياا ددهط   ئ ق احمل اف فق   يان  دالو اح  اسا أ  اهقيار دقي  ا  ا  طيا احدل  .  
يتتتار  احدُقتتت  إلتتتا اائتتتالس احمتتتي لإلصدا حالتتت ا  احماحتتت  هق  (2019)واستتتدف فن   استتتا أ تتتل ستتت    

فتت   ا ثدتت  أااتتا ش  اح إلايتتا إلتتا    (246)ايطيتتا  حدقتت د  احدل تت  اطتت  اياتتا إلتتا احثي تتا احمتتهل دا، وت ل تتن احهياتتا إلتتا  
ا، وأظفتت   احادتتالو أ  قثتتا  اهقيتتار حبمتتا  إلهتتاإلت  اه تثتتا   تتف   اتتا  احثاتتل  واح  اتتا    (22-3) تتف   ااإلتت 

كاتتا  متتو إلهاإلتت  اه تثتتا   تتف اف هتتا  واح  اتتا  ، (85.-48.)اح طيتتا حطثهتت  احتتو تاداتتل وحيتتؤ فاإلدتت   إلتتا  تتف  
كاا اإلد    ي  إلهاإل  أححتا ك و ثتاخ واحدة لتا احائتحيا ئستد  ا   (، 81.-71.)اح طيا حطاقيار فاإلد   إلا  ف  

كاتتتا ا وجيتتتا  احئتتت ق احداييتتت ي حطاقيتتتار ئستتتد  ا   (، 91.-81.) تتت او  واداتتتا  إلتتتا  تتتف    –إلها حتتتا ستتتثدإلا   
 تف ا اتلادف اهدضتا تفع  ( 01.)فأظف   احادالو واتل  فت وق  احتا و ئتالي ا اات  إلمتدلت  ا الاا  اهدضا   

 مما دصد وي ل ق اهقيار   تص يس ا   ا  طيا احدل  .

وي احدُقتتتت  إلتتتا اائتتتالس احمتتتي لإلصدا هقيتتتار ايطيتتتتا     (2020)كاتتتا شتتت فن   استتتا هاتتت  وهاتتت   
احدقتت د ي حدصتت يس ا تت  ا  طيتتا احدل تت  )اإللتت ا  احماحتت (   احثي تتا اهئتت داع  يتت  ت ل تتن اياتتا اح  استتا  
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ا، وأظفتتت   احادتتتالو أ  اهتمتتتاق احتتت ايطل  ( 12-6)طحتتتت  ثدتتت  أااتتتا ش  إلتتتا  تتتف  ( 100)إلتتتا   ااإلتتت 
 - 51.)كاا اإلد  قثا  أ ها  اهقيار حبما  إلهاإل  أححا ك و ثاخ إلا  ف (  70. - 36.)  إلا  ف  تتتتتحطاقيار اإلد

  (51. - 82.) ت او  واداتا  إلتا  تف    -و   دقتا احدة لتا احائتحيا اإلدت  إلهاإلت  احمثتا  ئستد  ا  ستثدإلا    (85.
ل   تتتتتتثتا   دسوفياا ددهط   ئ ق اهقيار فق   ف إلاض  ل ق احملم إلا اإللت ا  احمتا  حطاقيتار أ  إلهاإلت  ا ت

 (. 44. - 91.)اإلد  إلا  ف 

  اسا اسدف فن فُس إلاض ا  احمثا  واحئ ق حطام ا اف   يتا إلتا إلقيتار   (2021)وأا ت ها  
  (150)ايطيتتتا  احدقتتت د ي حدصتتت يس ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  )اإللتتت ا  احماحتتت (، وت ل تتتن اياتتتا اح  استتتا إلتتتا  

، اإلدتتت   أااتتتا ش  اح إلايتتتا إلتتتا  تتتف   ستتتاا، وأظفتتت   احادتتتالو أ  إلهتتتاإلت  قثتتتا  أ هتتتا  اهقيتتتار   (17 - 3)طحتتتت 
 80.)و   دقا واا   ت ثي  اهقيتار اإلدت   إلتا  تف  ( 97. – 83.)ئسد  ا  إلهاإل  أححا ك و ثاخ اإلد   إلا  ف  

، أإلا إلاض ا  ل ق اهقيار فقت  قثدتن إلتا يتتل إلاضت  لت ق احمل اتف، واحئت ق احدت إلتل حبمتا   (91.  –
  ع  دالو اهقيار و دالو ت ثي   الاا احمطل  احدل ت ي، واحئت ق احهتاإلطل، واحئت ق احداييت يإلهاإل  اه تثا   ف

 يتت  أظفتت   احادتتالو أ  اهيدثتتا  مييتت   تتف ذوي احدل تت  وذوي اإلاا تتا احهقطيتتا واحهتتا دف، كاتتا   متتو إلهاإلتت   
 اهتماق اح ايطل  ف أ ها  اهيدثا  )قثا (.

تقيتي  اائتالس احمتي لإلصدا حطامت ا اح   دتا إلتا   Samadi et al. (2022) كاتا استدف فن   استا
طحتت   ( 735)إلقيار ايطيتا  حدصت يس ا ت  ا  طيتا احدل ت  )اإللت ا  احماحت (، وت ل تن اياتا اح  استا إلتا  

طحتت  ا تص يئتف  إلمتثق ا اطت  ألت  إلئتا ل  ئ ت  ا  طيتا احدل ت ،    (442)إلا إل داا أ  ي  احه ا يا، إلاف   
إلتا افطحتال احهتا دف، ثدت  أااتا  افطحتال إلتا    (133)ذوي اإلاا ا احمشايا وا   ا  احدلال ، وإلا  (165)و

ااإل ا، و   ا ت ثي  اهقيار إلا يتل تق د ا  ارئ ، وأستح    دتالو احدُقت  إلتا قثتا  اهقيتار  (  18-3) ف 
( 94. - 63.)قت  اإلدت  إلتا  تف  أإلتا إلهاإلت  أححتا ك و ثتاخ ف  (88. - 98.)    دقتا واتا   احد ثيت  اإلدت   إلتا  تف

، وا احدُقتت  إلتتا لتت ق  (73. -45.)كاتتا اإلدتت  إلهاإلتت  ا تثتتا   دستتل   تتف اف هتتا  احح ايتتا حطاقيتتار إلتتا  تتف  
 اهقيار اجيا يا إلاض ا  احئ ق احهاإلطل واحئ ق احدايي ي  ف ف ا  اياا اهصا كف.

احدُق  إلا اائالس احمتي لإلصدا  مما سث  اسده ا ؤ إلا   اسا  سا قا ددضح أ  ايهفا اسدف فن  
وشتل إلتا دتم  أ يتا اهقيتار   احلستد     (GARS-3)حال ا  احماح  إلا إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا  احدل    

احص تتلي، كاتتا ددثتتف أ  اح  استتا  استتدف فن احدُقتت  إلتتا اائتتالس احمتتي لإلصدا حطاقيتتار  هتت  ت ادتتؤ وت ييحتتؤ  
طتتتن )أإل د تتتا، احمتتتهل دا، إلئتتت ، اف   ، احهتتت اق، ودتتت ا ( و  ددمتتتا حطثا تتت   اطتتت  احثي تتتا احملطيتتتا حتتت ول  دطحتتتا ا

اهطتع اط    اسا تااوحن احدُق  إلتا اائتالس احمتي لإلصدا حطاقيتار    وحتا حيثيتا، وشتل إلتا  ت  د متد طس  
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إلاتتتتؤ  تتتت و   احدُقتتتت  إلتتتتا يئتتتتالس اهقيتتتتار  ثتتتت  استتتتد  اإلؤ   احثي تتتتا احطيثيتتتتا، وإلتتتتا اا تتتتو فيتتتت  فتتتتإ  إلهتتتت اي  
ستتا  احمتتا قا احد إلتتلا  ضتتلا د اهقيتتار احتتو و تتهفا ايطيتتا ع فطتت  دتتد  احدئتت ا   اتت   إلحتت  ا  اهقيتتار وه  اح  ا

أ هتتا   احح ايتتتا، كاتتا أ  اح  استتتا  احمتتا قا احد إلتتتن  د ثيتت  اهقيتتتار اطتت  اجلامتتتف إلتتا ذا  احح تتتا احها دتتا احتتتو  
 ساا.  (22-3)   شا ايطيا  وشل إلا  ف 

واتحقتتتن إلهعتتت  اح  استتتا  احمتتتا قا   أستتتطل  احدُقتتت  إلتتتا قثتتتا  اهقيتتتارع فقتتت  ا استتتد  ا  أستتتطل   
  (2014)إلهاإلتت  أححتتا ك و ثتتاخ   ايتتا اح  استتا  احمتتا قا احتتو ا اسده ا تتفا،    تتف ا حتت      استتا ايطيتتا   

ثيت ، أإلتا   استا   ئح صا اا قثا  اهقيار أبسطل  واتا   احد   Samadi et al. (2022)و    (2021)وها   
فقتتتت  استتتتد  إلن أستتتتطل  احدة لتتتتا احائتتتتحيا، واتحقتتتتن احادتتتتالو أ     (2020)وهاتتتت  وهاتتتت     (2019)أ تتتتل ستتتت    

 اهقيار حؤ إلهاإلت  قثا  إل تحها  غ  ته   افساحيو احو ا اسد  اإلفا حلما ؤ.

ا   وفياتتتا ددهطتتت  أتاضتتت ا  لتتت ق اهقيتتتار فقتتت  حتقتتت  لتتت ق هدتتتلت اهقيتتتار إلتتتا يتتتتل واتتت ا ا  واتتت  
اطتت  إلهتتادد اه تت  ا  احتتو تضتتاافا اإللتت ا  ااتتاإل  إلتتا    (2014) متت دؤ افلتتطيا احتتو ااداتت  فيفتتا ايطيتتا   

واستتدا   ايتتا اح  استتا  اطتت  ذحتتم   حتقيتت  لتت ق احملدتتلت،    (DSM-5)احتت حي  اإل ئتتالل واحدص يئتتل  
و  استتتتا أ تتتتل ستتتت      (2014)كاتتتتا ا احدُقتتتت  إلتتتتا احئتتتت ق احداييتتتت ي )ا الاتتتتا  اهدضتتتتا  (     استتتتا ايطيتتتتا   

 & Minaeiو  استا    (2014)وا احدُقت  إلتا لت ق احملتم     استا ايطيتا   ( 2021)و  استا هات   ( 2019)

Nazari  (2018)     تتتتتف ا احدُقتتتتت  إلتتتتتا احئتتتتت ق  ( 2021)و  استتتتتا هاتتتتت     (2020)و  استتتتتا هاتتتتت  وهاتتتتت   
 .Samadi et al. (2022)و  اسا   (2014)احهاإلطل     اسا ايطيا  

اإلضتتا   وي أ  اح  استتا  احمتتا قا ت كتت     تقيتتي  اائتتالس احمتتي لإلصدا حطاقيتتار ك تت   و     وإتت  
حتطيتتت  اائتتتالس احمتتتي لإلصدا هح  اتتتتؤ، فهطتتت  احتتت غ  إلتتتا أ   اتتتا  اهقيتتتار ا    تتتل  إلهتتتادد هتتت    وه داثغتتتل  

ار  ه  تغيد حغدؤ وت ييحتؤ حتيتل   اهمار أتح  اتؤ، وه أ  احدُق  إلا كحادا اائالس احمي لإلصدا هح  ا  اهقي
  ي ا  إلدثادااع ده    و اي  حطدُق  إلا ا    ق  يئالس إلح  اتؤ اا ا ا  ت ييحؤ.

 مشكلة البحث: 
اا  و مار احثا   ئهص طا يتل وض افؤ اط   ت مإلو احص يتا احهاطيتا  قمت  احص يتا ااالتا ئجلاإلهتا  
افمس دتتا اإلستتتإليا،  يتت  ه تتظ أ  تصتت يس ا تت  ا  طيتتا احدل تت  ئه اكتت  احتتو ت هتت    اادتتا افطحتتال ذوي  

أستت  إاو شتتا احد تتل  احهطاتتل      اه ديااتتا  ااالتتا دتتد  أبستتاحيو مدطتتا إلتتا إل كتت  ريتت ، وأغطثفتتا تمتتدا  وي
تصتت يس اه تت  ا ، واطتت  احتت غ  إلتتا حتتت اي احثا تت  ااتتا دحيتت  احدُقتت  إلتتا يئالئتتفا احمتتي لإلصدا   احثي تتا  
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احطيثيا   ددما حؤ اهطتع اط  إلا دحيت  ذحتمع وشتل إلتا دمتدلاو وات ا    استا  اطايتا إلمدحيضتا  
دفتتتتا حطثي تتتتا احملطيتتتتا و شيتتتت  احقتتتتالاف اطتتتت   اطتتتت  أ وا  تصتتتت يس ا تتتت  ا  طيتتتتا احدل تتتت  حطدُقتتتت  إلتتتتا إلت إل

استتد  اإلفا، حتتمحم ستته  احثُتت  احلتتاي وي تقيتتي  اائتتالس احمتتي لإلصدا حالتت ا  احماحتت  إلتتا إلقيتتار ايطيتتا   
احدق د ي حدص يس ا   ا  طيا احدل   ئحثي ا احطيثيا، إلا يتل اإلاا ا اتا احمتاال احت لي ا إلتا اائتالس  

حدقتتت د ي حدصتتت يس ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  )اإللتتت ا  احماحتتت (   احثي تتتا احطيثيتتتا   احمتتتي لإلصدا هقيتتتار ايطيتتتا  ا
 وتدح ع ااؤ افس طا ارتياا

إلا اائالس احمي لإلصدا هح  ا  إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا  طيا احدل   "اإلل ا  احماح "   احثي ا   -
 احطيثيا  

    "اإلل ا  احماح "   احثي ا احطيثيا  إلا إلهاإلت  قثا  إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا  طيا احدل  -
 إلا إلاض ا  ل ق إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا  طيا احدل   "اإلل ا  احماح "   احثي ا احطيثيا              -

 أهداف البحث 
اح صا اا اائالس احمي لإلصدا هح  ا  إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا  احدل   "اإلل ا  احماح "    -

 احثي ا احطيثيا، وتحمدشا.
احطيثيا،   - احثي ا  احماح "    "اإلل ا   احدل    ا   ا   حدق د   ايطيا   إلقيار  قثا   إلهاإلت    ما  

 . وتحمدشا
 . ولا إلاض ا  ل ق إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا  احدل   "اإلل ا  احماح "   احثي ا احطيثيا، وتحمدشا -
حد - ايطيا   إلقيار  إلا  احطيثيا  احام ا  واحداثا    ا  دالو  ثد  احماح "  "اإلل ا   احدل    ا   ا   ق د  

 . اسد  اإلفا
 أمهية البحث 

دمتتدا  شتتما احثُتت  أ يدتتتؤ إلتتا أ يتتا إلمتتاا   ذوي ا تتت  ا  طيتتا احدل تت ، واإلستتفا    تتتتلفد أ ا   
  تتلتت  احثي تتا احطيثيتتا حدصتت يس اه تت  ا  وفتت  إلهتتادد احدصتت يس احتتلا      أ تت ني ولتت ا  حطتت حي  اإل ئتتالل
واحدص يئتتل حت تت  ائ  احئتتا   اتتا اجلاهيتتا افإل د يتتا حط تتو احاحمتتل، ممتتا  تت  دمتتاا  احقتتالاف اطتت  إل اكتت   
 اادتتا ذوي ا تت  ا  طيتتتا احدل تت    تصتتت يس اه تت  ا ، وتدثتتا فااطيتتتا  تت اإلو احتتت ا  واحدأشيتت  اهمتتتد  إلا  

 تت  ا ، وواتت ا   اهل تصتت يس  حدُقيتت  أغتت ان احتت إلو احدهطياتتل وغدشتتا، و تت  دحتتدح ففا تت ا حبميتتا ا دتت     اتتا
اهقادي  وتقايافا ح ا  اه دثتا احطيثيتا ووق الفتا إللاكثتا حطد تل  احهطاتل، كاتا أ  ت ييتا اهقيتار اطت  احثي تا احطيثيتا  

    دمف    تلفد هم ها    دد  وا ا   إلا إلقادي  و  اإلو حدأشي  ذوي ا   ا  طيا احدل  .  
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 حدود البحث 

  اطتتت  افطحتتتال إلتتتا ذوي ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  وذوي اإلاا تتتا احهقطيتتتا  دقدئتتت  تهاتتتي   دتتتالو احثُتتت
اهادعاف ئهاسما  احدا ها زي ا لتا وق احدضتاإلا اهاداتاال أت داتا  حيت  احطيثيتا، يتتل ضتف ي داتاد  وفمادت   

  (.2022)إلا احها   

 التحديد اإلجرائي ملصطلحات البحث 

ا شل "تق د   ياا ضل  أو ض س أو إلل لع، واحدُق  إلا  يادؤ مث ول ا  أ  ا  اط  شم  احقياا، التقييم
 (.56، ص  2019تدضاا وظفا  احملاسا واحهيل " )احح ال، 

وده اا وا اليت ا   احثُت  احلتاي أب تؤا احدُقت  إلتا كحادتا اائتالس احمتي لإلصدا حالت ا  احماحت  إلتا  
طيا احدل    ه  ت ييحؤ حتسد  ا    احثي ا احطيثيا، إلا يتتل اتا اههطلإلتا   إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا   

 ذا  احهت ا وحتطيطفا وف   لا د وأس  اطايا.

ا شتتل افستت  اح ايتتا واحالايتتا احت إلتتا حطدأكتت  إلتتا لتتت يا اهقتتادي  احاحمتتيا واحص لدتتا  اخلصــائص الســيكومرتية
وا الي ا أبلا إلهاإلت  اث ن إلح  ا  احام ا احطيثيا إلا اإلل ا  احماحت   وف   ع دا احقيار احدقطي دا. وته اا 

هقيتتتار ايطيتتتا  حدقتتت د  ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  وإلهتتتاإلت  ثيي شتتتا واتمتتتا فا، ئإل تتتافا وي إلهتتتاإلت  قثتتتا   
 اهقيار وإلاض ا  ل  ؤ.

ا    احدلالتت   ا شتتل ا تت  ا  ددامتت  ئحهةتت  اهمتتدAutism spectrum disorder))  اضــطراب طيــف التوحــد
اهادااال، واحدحاات  اهاداتاال، إلتا  ئتل    احدلالت  غتد احطحعتل أقاتا  احدحاات  اهاداتاال، واهفتا      
ت تتلد  احهت تتا  واحلحتتتا  اطيفتتا وففافتتتا ستتلا  أكتتتا  ذحتتم احقئتتل   تتتاي أو أضتتد وحيتتتؤ   احدتتا د  احد تتتل ي  

  ستتتطل  أو اشدااإلتتتا  أو أ صتتت ا إلقيتتت    حطحتتت  . كاتتتا دد طتتتو تصتتت يس ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  واتتتل  أ تتتا
ود هتت اا وا اليتت ا   احثُتت  احلتتاي أب تتؤ   اتتا إلاضتت  احدل تت  احتتو ددُئتت   (. APA, 2013, P. 31)وإلد تت     

 اطيفا احح    ه  تقيياؤ ئسد  ا  اإلل ا  احماح  إلا إلقيار ايطيا  حدق د  ا   ا  طيا احدل  .

ا ودهتت ا ايدئتتا  ا  (Gilliam Autism Rating Scale)  مقيـــاس جيليـــام لتقـــدير اضـــطراب طيـــف التوحـــد
GARS.3))     شتتتل أ ا  فُتتتس إلهيا دتتتا اه اتتتا، أاتتت شا ايطيتتتاGilliam     حدصتتت يس ذوي ا تتت  ا  طيتتتا

ا، وايتدس اإللتت ا  احماحت     (22-3)احدل ت  احتتمدا ثدت  أااتتا ش  اح إلايتا إلتتا  تف   إلتتا    (Third Edition)ااإلتت 
حدص يئتتتيا احتتتلا    ئحتتت حي  احدص يئتتتل واإل ئتتتالل حت تتت  ائ  احهقطيتتتا  اهقيتتتار أب تتتؤ استتتدا  وي اههتتتادد ا
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أو إلتا    Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.)اح ثهتا اااإلمتا  
 .(DSM-5)ده ا ايدئا  اا 

طيتتا احدل تت     ودهتت اا وا اليتت ا أب تتؤ احامتت ا اهه ا تتا إلتتا اإللتت ا  احماحتت  إلتتا إلقيتتار ايطيتتا  حدقتت د  ا تت  ا 
 احو  ا  احثا   احلاي  د ييحفا حدتل  احثي ا احطيثيا.

ا دقئ  هبا احمقافتا احمتال      وحتا حيثيتا، احتو تاط شتا احملت  ا  اهادااايتا واه دئتا دا واحدهطيايتا  البيئة الليبية
 ااالا ئ داا احطييب.

 إجراءات البحث 
احللتتتحل احدُطيطتتتل، واتتت  اداتتتا احثُتتت  ايتتتا افطحتتتال  حدُقيتتت  أشتتت اا احثُتتت  ا تلظيتتتا اهتتتافو  

اهئاحف إلا ذوي ا   ا  طيا احدل   وذوي اإلاا تا احهقطيتا وافطحتال احهتا دف أت داتا  حيت ، و ت  ا ايديتا   
اياتتتا احثُتتت  إلتتتا اه اكتتت  اهد ئئتتتا   كتتت  ف تتتاع  يتتت  حتتتت    ف تتتا ذوي ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت    ايتتتا  

   اادتتا و شيتت  أطحتتال احدل تت  وشتتل اه كتت  احل يتت  اهد ئتتس    اادتتا ذوي اه تت  ا   افطحتتال اهادعاتتف أت كتت
 و  ستتلاش  ئه داتتا، وإتت   اإلضتتا   شاتتا وي واتتل  إل اكتت  وإلتت ا ر "يالتتا" تمتتدقث  ذوي اه تت  ا  ح اتتاددف   

، وشتل إلتا  ت   ف تا  أيت ت إلتا ذوي اه ديااتا  ااالتا  - تما  اهقت –و شيطف ، وه ألا تمدقث  وي اتا ثف   
ددمتتتثو   تتتت اي   هتتتا اائتتتالس حتتت ت احقتتتالاف اطتتت   اادتتتا افطحتتتال، ممتتتا  تتت  د تتتل  حتتتؤ أقتتت  اطتتت  تقتتت د ش   
حااا تتا اتتا إلحتت  ا  اهقيتتار، إلقا  تتا ئحقتتالاف اطتت   اادتتا ذوي اه تت  ا  أت كتت  إلد ئتتس، وكتتمحم احلتتال  

هياتتا اصتتلالي ا إلتتا إل اكتت  إلد ئئتتا    اادتتا  حح تتو ذوي اإلاا تتا احهقطيتتا واحهتتا دفع حتتمحم فقتت  احثا تت  ايديتتا  اح
 ك  ف ا، وف  إلا دثياؤ اجل ول اريتا

 1جدول  
 تل دا اداا احثُ  وايادؤ

 تبعية المؤسسة اسم المؤسسة  الفئة
عدد األطفال  

 بالمؤسسة
 عدد العينة

نسبة العينة  

 إلى المجتمع

ذوي اضطراب طيف 

 التوحد

مركز زليتن لرعاية 

 التوحدوتأهيل أطفال 

 هيئة صندوق التضامن 

 فرع زليتن  -االجتماعي 
27 27 100%  

 ذوي اإلعاقة العقلية 
مدرسة تنميـة 

 القدرات الذهنية 

 هيئة صندوق التضامن 

 فرع زليتن  -االجتماعي 
47 32 68%  

 العاديين
 روضة سنابل 

 المعرفة 
%29 28 96 مراقبة تعليم زليتن  

 %51 87 170 المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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أ  اداا احثُ  ثمت    قتتني ف تا ،  تان افوي ايتا افطحتال اهادعاتف  (  1)ددضح إلا اجل ول 
إلتا ذوي اإلاا تا احهقطيتا اهادعاتف أت  ستا  %( 68)أت ك   اادتا و شيت  أطحتال احدل ت ، واطتن احما يتا إلتا  متثدؤ  

ا ستاا   اهه فتا،  إلتا افطحتال احهتا دف اهادعاتف   و ت%( 29)تاايا احق  ا  احمشايتا، واطتن احماحمتا إلتا  متثدؤ 
 ف   ا، دل ح اجل ول اريت تحالي   لع اجلا  واحها  اح إل  فف ا  احهيااا( 87) ه   وااي حهياا احثُ   ط  

 2جدول  
 يئالس اياا احثُ  

 العدد  الفئة
 العمر الزمني بالسنة الجنس

 المتوسط  المدى  أنثى ذكر

( 12.42 - 4.5) 6 21 27 ذوي اضطراب طيف التوحد   8.1 

( 17.93 - 5.17) 12 20 32 ذوي اإلعاقة العقلية   12.67 

( 6.25 - 5.13) 14 14 28 العاديين  5.83 

( 17.93 – 4.5) 32 55 87 المجموع   8.87 

أ مت ، ود طُتظ اطيت ا أ     (32)ذك  ا و  (55)ف   ا إلاف   ( 87)أ  وااي احهياا  ط   (  2)ددضح إلا اجل ول 
اتت   احتتمكل  إلتتا ذوي ا تت  ا  طيتتا احدل تت  دحتتلق اتت   اإلمني   متتدع ودهتتل  ستتثو ذحتتم وي طثيهتتا ا دصتتا   
اه تتت  ا ،  يتتت  "تقتتت    متتتثا  تتتاه  اإللتتتا ا ئ تتت  ا  طيتتتا احدل تتت   تتتف احتتتمكل  واإلمني أب  هتتتا ذكتتتل   

حتت إل  ففتت ا  احهياتتا إلتتا احح تتا  احتتمتني إلتتا  تتف  (. كاتتا اإلدتت  احهاتت  ا21، ص  2013إلقا تت  أ متت  وا تت  " )غتتا ،  
ساا وشل إل ت اا ي دقا  تاا   تاق احهات  احت إل  هستد  ا  اإللت ا  احماحت  إلتا إلقيتار  (  17.93  –  4.5)

 ساا.( 22 - 3)ايطيا  احمي ميد  إلا  ف  
 أداة البحث: 

ثمطتتتن أ ا  احثُتتت  اح ليمتتتا   اإللتتت ا  احماحتتت  إلتتتا إلقيتتتار ايطيتتتا  حدقتتت د  ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت   
GARS.3) Gilliam Autism Rating Scale)     احتمي أات   ات  ايطيتا(Gilliam, 2014)    تل  اههتادد   

احدص يئيا ه   ا  طيا احدل   احلا    ئإلل ا  اااإل  إلا اح حي  احدص يئل واإل ئتالل حت ت  ائ   
وشتل إلقيتار   Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed) (5-(DSMاحهقطيتا  

إلحتت    تقتتي     (13)احمتتطلكيا  احد  ا دتتا  إلحتت     تتاا ستتدا أ هتتا  ف ايتتا شتتلا    (58)إلهيتتا ي اه اتتا دد تتل  إلتتا  
إلحتتت    تقتتتي  تئتتت فا  اححتتت     اهلا تتتا اهادااايتتتا،    (14)احدئتتت فا  احاا يتتتا اهد تتت   ، احدحااتتت  اهاداتتتاال  

احدلالتت  اهاداتتاال )تمتتا إلحتت  ا ( تقتتي   تت    اححتت   اطتت  احدلالتت ، اهستتدةائ  اه حهاحيتتا ) تتا  إلحتت  ا (  
اسدما   ا حهاهتؤ، افسطل  اهه   )سثا إلح  ا ( تقتي  احقت    اهه فيتا، اح تت    تقي    و  فه  احح      ال

غتد اهتلت  )ستثا إلحت  ا ( تقتي  احقت    اطت  احدلالت  احطحعتلع إلتا إل ااتا  استدثها  احثهت دا ااتاإل  واحمتا ر  
 (.2021  )ها ، كا  اهحُلص غد  ا   اط  اح ت   وذا)افسطل  اهه  ، اح ت  غد اهتل (  
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وته  إلح  ا  اهقيار اثا ا  ولحيا ائالس ذوي ا   ا  طيا احدل ت  إلتا  تلع اهيديتا  إلتا  
، م   ا، ه( ودتتد  استتد  ا  اهقيتتار إلتتا  ثتت  فا ئتتف إلتت   ف   إلدهتت   دصتتا  أ  هتتا إلمتتدلاي  شتتلا ) هتت ، أ يتتام 

صتتتتت يس احص تتتتتلي،   تتتتتاا ف تتتتتا ا ايدئالتتتتتيل احدل تتتتت ، ايدئالتتتتتيل أإلتتتتت ان احا تتتتت  واحطغتتتتتا، وايدئالتتتتتيل احد
واهيدئاليل  احاحمتيل  ئهت ا ر، وغتدش  إلتا اهفايتف اهت   ف اطت  كيحيتا استد  ا  اهقيتار وتحمتد  دالةتؤ،  
وتمتا  إلفاتتا اإلاا تتا اتتا إلحتت  ا  اهقيتتار وي ايثتتف زتت  اتئتتال إلمتتدا  إلتتا احلاحتتا احتتو دتتد  فُئتتفا كاحلاحتت دا  

 .    (Karren, 2017)و شيطف     واههطاف واحقالاف اط   اادا ذوي اه   ا 
و تت   عتتل اإللتت ا  احماحتت  إلتتا إلقيتتار ايطيتتا  احدقتت د ي حدصتت يس ا تت  ا  طيتتا احدل تت  ئشداتتا   
اهد ئئف   احص يتا ااالتا اطت  إلمتدلت احهتا ع  يت  ثتن ت ادتؤ وي حغتا  إلدهت   ، و  تغحت   هتا احت ول  

إلتا احت ول احه  يتا إلمت ا إلئت  واف    واحمتهل دا واحهت اق، و ت   احه  يا أ يتا شتما اهقيتارع فقت  ا ته دثتؤ ئحه دت   
فق  احثا   أها د هي  ته دو اهقيار إلا  م دؤ افااثيا إلثاضت  ،  ت  اادات  احامت ا اهئت دا إلتا ته دتوا اتا ل  

لتتا،  اثتت    واثتتد أ تتل ا تت ع فستتثا  ثُتتل     أ  إلهتت اا اهقيتتار إلد ئئتتا    اطتتل  اإلاا تتا واحص يتتا ااا
وحتتتألول احه دتتت  إلتتتا اهاححتتتا    ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت   هضتتتفا إلقتتتادي  إلقااتتتا حدص يئتتتؤ، كاتتتا أ  واتتت ا ا   
احده دو ثن   طيا إلد ئئا   اطل  اإلاا ا واحدأشي ، و   اان احصاا إلا ِ ث  أستاتم  إلد ئئتف   اطتل   

 ل وا ا ا  ت ييا اهقيار ا اتثاع اريتااإلاا ا واحص يا ااالا، وشل إلا   دديم  تلاف   حطثا  ع وهسد اا
مث  تتتا   ( 2020) ئتتت  احثا تتت  اطتتت  احامتتت ا اهئتتت دا اهاصتتتل   إلتتتا ته دتتتو اتتتا ل اثتتت    واثتتتد أ تتتل ا تتت     -

 أت ااها وحتطي  لياغا إلح  ا  اهقيار ووا ا  احده دت  احت إلا هت إلدفا حطمقافا احطيثيا.
و شي  أطحتال احدل ت  احدتا ا ححت ع ازي تا احهاإلتا حئتا وق احدضتاإلا اهاداتاال شتل   اادا   حي  ح ع  ا ف  إل ك    -

أت داتتا  حيتت ع فقتت     - و  ستتلاش   –اه كتت  احل يتت  اهد ئتتس    اادتتا و شيتت  ذوي ا تت  ا  طيتتا احدل تت   
  تلال  احثا   إلا إل د  احح ع هب ا اسد اال وات ا ا  ت ييتا اهقيتار ئه كت ، و ت    تو افيتد وأ ت ت

 اسده ا   حدق مي ايا احدمفيت  اها اا حدُقي  أش اا احثُ .
اط  تمتا ايدئالتيا  أت كت   اادتا و شيت     -إل فقا ئحام ا اهئ دا-ا ا ن احام ا احو أا شا احثا     -

حطدللت  لتياغا    -يتتل اطمتا  لا دتا اإلدت   حتمتني ستااا -أطحال احدل   أت داا  حي ، وم صفا إلهفا  
افتتا احطيثيتتاع حيمتتف  ففافتتا إلتتا  ثتت  احهتتاإلطف ئه اكتت  احتتو ت هتت    اادتتا ذوي اه ديااتتا  ااالتتا  إلتلاتتا حطمق

 وأوحيا  افإلل  أت دطا إلمدلايهت  احدهطيايا.  
إلحتتتت   ،  ( 52)اطتتتت  اتتتت      - و  اههتتتت -أستتتتح   اهاا صتتتتا إلتتتتا اهيدئالتتتتيا  اتتتتا تهتتتت دت    احئتتتتياغا    -

  ئياغدفا   احام ا اهئ دا.  ( 49، 40، 39، 34، 32، 19)وا دحعن اهح  ا  ذا  اف  ا ا 
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ئإل افا وي اهيدئاليا  احدما احتلل ضتا كا   تقيتي  إلت ت إلت إلتا لتياغا اهحت  ا  حطثي تا احطيثيتا، فقت    -
ا ا ن احام ا اهه ا  اط  أ  ها أاضتا  شي تا تت  د  إلد ئئتف   اتاي احص يتا واطت  احتاح  وإلد ئتس  

احه  يتتاع وذحتتم هقا  تتا احامتت ا احتتو ا واتت ا شا حطثي تتا احطيثيتتا ئحامتت ا اهه ا تتا )اهئتت دا( حطدأكتت   وا تت    احطغتتا  
إلا ات   ويتتل واتا   احئتياغا أتهت  اهحت  ا ، أو إل تلم  اهقيتار وت تيتو إلح  اتتؤ، و ت  أكت وا اطت  ات    

 ايدتا إله  اهح  ا    احام دف.  
أت كتت   حيتت  ح اادتتا و شيتت  أطحتتال احدل تت  اطتت  ت ثيتت  اهقيتتار، يتتتل   تتا  احثا تت   دتت  دو اهيدئالتتيا     -

تاحيم   مإلو ت  ديب حداايا إلفا اهتا   اال  يار ا   ا  طيا احدل ت  وتص يئتؤع و ت  استدغ ق تت  دثفا  
سااا ت  دثيا اط  إل ت مخما أاي  إلدلالطا إلافا ستن ستااا  تت  دو إليت ا    (15)اط  اسد  ا  اهقيار 

 ي  اهقيار. اط  ت ث
و ه   ك  احثا   إلا وتقا  اهد  ئ  جلايتا وات ا ا  ت ثيت  اهقيتار، أضت ا اطتيفا   ت ثيقتؤ اطت  اياتا   -

 ح اهتا احمتني احو اطتن إل كت   حيت  ح اادتا و شيت  أطحتال احدل ت ، وإل  ستا تاايتا احقت  ا    احثُ  احلاي
 احمشايا، و و ا ساا   اهه فا.

 دتت   دتتالو ت ثيتت  اهقيتتار وتثلدثفتتا إلاتت ا  احدُطتتيت  اإل ئتتاليا احت إلتتا حااا تتا اتتا أستت طا   تتا  احثا تت   دح  -
 احثُ  وحتقي  أش افؤ.

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها
حااا تتتا اتتتا احمتتتاال احتتت لي  حطثُتتت  احتتتمي  تتتس اطتتت ا إلتتتا اائتتتالس احمتتتي لإلصدا هقيتتتار ايطيتتتا  حدقتتت د   

 اإلاا ا اا افس طا احو تح ان ااؤا  ن)اإلل ا  احماح (   احثي ا احطيثيا  ثا   ا  طيا احدل    

. النتائج املتعلقة ابلسؤال الفرعي األول الذي نّصه: "ما اخلصائص السيكومرتية ملفردات مقياس جيليام 1
 لتقدير اضطراب طيف التوحد )اإلصدار الثالث( يف البيئة الليبية؟" 

إلهتتاإلت   و إلهتتاإلت  قثتتا  أ هتتا  اهقيتتار  هتت  استتدثها  كتت  إلحتت   ،      متتثنحااا تتا اتتا شتتما احمتتاال  
 ئجل ول اريتا  كااإلاض ا  احقل  احدايي دا هح  ا  اهقيارع  و ا تثا  ك  إلح    ئحثه  احمي تادال وحيؤ، 

  

 

 احص   واحدق د  حتيدئاليا ا  هياا افالج، وميا   اال ،   يها اهيما،  ش   احح اا ، االصا   اط ، شاا  ك مي،  اا   ا  طي ،  هي اا 
 احهاا ي، االصا اف  د.
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 ( n = 27) اائالس احمي لإلصدا هح  ا  اهقيار 

 البعد

دة
ر
مف

ال
 

معامل 

 ثبات البعد 

البعد ثبات 

  بعد استبعاد

 المفردة

معامل 

ارتباط 

 المفردة بالبعد 

معامل تمييز  

 المفردة
 البعد

دة
ر
مف

ال
 

معامل 

 ثبات البعد 

معامل الثبات بعد 

 استبعاد المفردة

معامل ارتباط 

 المفردة بالبعد 

معامل تمييز  

 المفردة

ية
ر
را

تك
 ال

ت
يا
وك

سل
 ال

ل/
ألو

ا
 

1 

.87 

.85 .69** .72 3-
ي

ع
ما

جت
ال

 ا
ل

ص
وا

لت
ا

 

30 

.84 

.81 .81** .89 

2 .85 .75** .53 31 .80 .88** .94 

3 .87 .34 .39 32 .82 .72** .97 

4 .86 .47* .42 33 .82 .73** 1 

5 .85 .75** .81 34 .81 .80** 1 

6 .85 .66** .39 35 .82 .72** .83 

7 .85 .69** .75 36 .87 .46* .64 

8 .84 .78** .56 
4-  

ية
ال
فع

الن
 ا
ت

با
جا

ست
ال

ا
 

37 

.85 

.82 .81** .44 

9 .88 .27 .31 38 .82 .81** .36 

10 .85 .72** .44 39 .81 .85** .39 

11 85 .75** .78 40 .83 .74** .31 

12 .87 .37 .50 41 .87 .44* .31 

13 .84 .79** .64 42 .88 .46* .36 

ي
ع

ما
جت

ال
 ا
ل

ع
فا

لت
 ا
ي/

ان
لث
ا

 

14 

.92 

.92 .45* .94 43 .85 .59** .28 

15 .92 .50** .89 44 .80 .89** .58 

16 .91 .80** .89 5-  
ي

رف
مع

 ال
ب

لو
س

أل
ا

 

45 

.71 

.68 .57** .61 

17 .91 .66** .58 46 .71 .57** .67 

18 .91 .83** .81 47 .61 .78** .64 

19 .92 .52** .50 48 .67 .62** .83 

20 .91 .68** .67 49 .66 .66** .13- 

21 .91 .79** .78 50 .65 .66** .72 

22 .91 .82** .81 51 .73 .40* .67 

23 .90 .83** .67 6-  
ئم

ال
لم

 ا
ر
غي

م 
ال

لك
ا

 

52 

.79 

.74 .75** .72 

24 .92 .60** .58 53 .75 .68** .64 

25 .91 .76** .92 54 .75 .68** .78 

26 .92 .49** .94 55 .78 .59** .64 

27 .90 .88** .75 56 .79 .51** .72 

 الثالث/
28 

 
.84 .58** .92 57 .78 .54** .81 

29 .85 .27 .92 58 .71 .84** .69 

أ  إلهع  إلح  ا  اهقيار زا أق  وجياا    فا إلهاإلت  قثا  أ ها   احململ   (3)ددضح إلا ا ول 
ئسد  ا  أسطل  إلهاإل  أححا ك و ثاخع فق  أظف   احادالو أ  قثا  اف ها  ه د  ا  اا  اسدثها  أدا إلح    

 ذوا  اف  ا  إلا إلح  ا  اهقيار، فياا ا ا سن إلح  ا  تل ان اط  أ  ها أ ها ، وتدُ   شم  اهح  ا    
ود صا  شاا وي اخنحان إله ل احدأقد احمطيب زم  اهح  ا  احمي   (  51،    42،    41،    36،    29،    9)ارتياا  

 ( احمي 2ددةاو   حطثه   اح طيا  واح  اا  إلح     ا تثا   دسل   ف   اا ك   إلهاإل   وطا   ما   و    .)%
 ا تادال وحيؤ كا ن احادالو وف  إلا دثياؤ اجل ول اريت
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أ  أغطتو إلهتاإلت  ا تثتا    اتا  اهحت  ا  ئح  اتا اح طيتا حطثهت  احتمي تاداتل وحيتؤ   (4)دثف اجل ول 
وأ  تتا إلحتت  ا  غتتد  احتتا و ئتتالي ا،  ( 05.)فياتتا اتت ا ستتن إلحتت  ا   احتتا ااتت  إلمتتدلت    (01.) احتتا ااتت  إلمتتدلت  

. وإتتت    (01.)وشتتتل  ياتتتا  احتتتا و ئتتتالي ا ااتتت  إلمتتتدلت  ( 68.)و طتتت  اهدلستتتد احهتتتا  ه تثتتتا  اهحتتت  ا  ئف هتتتا   
اإلضتا   شاتتا وي أ  اهحتت  ا  احتتو   تدادتتا وئتتالس ستتي لإلصدا ايت     وطتتا  احدُقتت  إلتتا  قتتد اهحتت  ا  اطتت   
قثتا  اف هتتا  احتتو تاداتتل وحيفتتا شتل ذا  اهحتت  ا  إلا حضتتا إلهاإلتت  اه تثتتا  تق دثت ا، و تت  ت هتت ت شتتم  احاديةتتا وي  

تصتتص    تهاتتي  لتتياغدفا، أتهتت  ألتتا لتتيغن  صتت   ه دتتص  اتتاه   طثيهتتا اهحتت  ا  اهدهياتتاع فقتت  حتتل ظ أ  ألتتا  
ف  دئتت   اتتتا اح حتتت  إلتتا واححفتتتا، وشتتتل إلتتا  تتت  داُتتتل ئ يتتو وي إاتتتو احقثتتتلل  دهاتتي  ااالتتتيا احتتتو تقيمتتتفا  

هت ،  اهح    اط  سطل  احلاحا   ايتا احعت وا واهلا تاع ممتا جيهت  اهحت    أ ت  اتمتا  ا إلتا غدشتا إلتا إلحت  ا  احث
و غ  أ ؤ   ددما حطثا   اهطتع اط    اسا  تااوحن احدُق  إلا اائتالس احمتي لإلصدا هحت  ا  اهقيتارع  
هقا  دفتتتا هبتتتم  احاديةتتتتا، وه أ  اإل قتتتا  اطتتتت  شتتتم  اهحتتتت  ا   تتتاا إل تتتتلم  اهقيتتتار شتتتتل افوي حضتتتاا  اتتتت    

  دو ا يثتتف وتثئتتدش  أبستت  اهستتدةا ا  اإليتتتل  ثاالتتؤ، إلتتا احدأكيتت  اطتت   تت و   امتتاذ واتت ا ا  و تتافيا حدتت
 هح  ا  اهقيار.

ا "و  اهيدثتتتا ا   (2012)و  وطتتتا  أ يتتتا احدُقتتت  إلتتتا احقتتتل  احدايي دتتتا هحتتت  ا  اهقتتتادي   تتتال اتتتت   
إل اهيا اجلاااتا أو اههيتا  احتو هتت ا وي اح صتا اتا اححت وق احح  دتا، داثغتل أ  ثيت  إلح  اهتتا ثييت  ا إل تحهت ا  تف  

(. حتتتمحم  تتتا  احثا تتت  ئحدُقتتت  إلتتتا كحادتتتا احقتتتل  احدايي دتتتا  289لاي  احمتتتاا احتتتو دقيمتتتفا اهيدثتتتا " )ص  إلمتتتد
هح  ا  اهقيار حبما  ثيي  اهح     تف ااتلادف إلدضتا تفع  يت    متو اححت ق  تف ااتلع احت  اا  اطت   

  اتتت   اهصتتتا كف   و تتت ت  اهحتتت      ف تتتا ذوي ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  وف تتتا احهتتتا دف، مث  متتتاا احاتتتاتو اطتتت
 ا الادف، وكا ن احادالو كاا شل إلثياا ئجل ول اريتا
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أ  إلهعتتت  إلحتتت  ا  اهقيتتتار ثيتتت   حااطيتتتا  تتتف ا اتتتلادف اهدضتتتا تف،    تتتف  ( 5)ددضتتتح إلتتتا اجلتتت ول  
د طُظ أ  إلح    وا    تقا  اا وطا  احقل  احدايي دا اها حضتا، وئحاعت  وي  تس اهحت   ذا  احداييت  احضتهيا  

ا ح  د قدتؤ" ددثتف أ تؤ ه   ف ذوي اه   ا  واحها دف احو تاس اط ا "دغضتو كمتد ا اات إلا ه تمتد افإلتل  وفقت 
غ و أ  دا حا ثيي  شم  اهح     تف احح دتف ويالتا أ  ف تا احهتا دف ثمطتن   أطحتال إلتا  و  احمتا ها، احتمدا  
   ددمال   امو ااحيا إلا احماا احتو تقيمتفا اهحت   ، أإلتا اهحت    احتو ضتم  اتا غدشتا إلتا إلحت  ا  اهقيتار  

ن ستاحثاع فتإ  احهاةتو سيدتضت  أتةت   اهطتتع اطت   ئتفا وشتلا "ددادتا    أ   لهتا احدايي دا  ف احح دف كا ت
 تتماك   ممدتتا  " ففتتم  احمتتاا احتتو وتتدس هبتتا ذوو ا تت  ا  طيتتا احدل تت  تهتت  إلتتا احمتتاا  افساستتيا حطهتتا دف  
ا،  تت  وه دئتتاحل  أبلتت  اتتا دف وذا افدقتت وشاع حتتمحم فتتإ  احضتتها احصتت د  حداييتت  شتتم  اهحتت     تتف احح دتتف   أدضتت 
دهدم إلا الاإل   لهتتا، وشتل ت دمتو أ يدفتا   اهقيتار حقت  هتا احدايي دتا اه تحهتا  تف ف تا ذوي ا ت  ا  طيتا  
احدل   وغدشا إلا ف ا  اإلاا ا احهقطيا واحد طا احهقطتل ولتهلئ  احتدهط  اهدهطقتا ئحتماك  ، ووذا   متثن احقتل   

اةالاتتا إلضتتا   د دل تتا أ  تتتم   لهتتتا احدايي دتتا أتتتا ه دتت ع  احدايي دتا زتتم  اهحتت    ئستتد  ا  و تت ت شتتم  احح تتا  ك
 ااه  حطصم   اإل قا  اطيفا  اا إل لم  اهقيار. 

مقياس 2 من  الثالثة  النسخة  ثبات  معامالت  "ما  نّصه:  الذي  الثاين  الفرعي  ابلسؤال  املتعلقة  النتائج   .
 البيئة الليبية؟" جيليام لتقدير اضطراب طيف التوحد )اإلصدار الثالث( يف  

حااا تا اتتا شتتما احمتتاال  تتا  احثا تت  حبمتتا  قثتا  اهقيتتار إلتتا يتتتل أستتطل  واتتا   احد ثيتت   يتت   
ا، و متتو إلهاإلتت  ا تثتتا   دستتل   تتف إلتت يت   طثتت  اهقيتتار اطتت  احهياتتا مث أايتت  ت ثيقتتؤ اطيفتتا  هتت  قتقتتا اصتت  دلإلتت 

  ا ن احادالو كاا شل إلثياا ئجل ول اريتااحد ثي ، كاا ا  ما  قثا  اهقيار    دقا أححا ك و ثاخع ف
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( 77. - 95.)أ  قثتتا  أ هتتا  اهقيتتار    دقتتا واتتا   احد ثيتت  اإلدتت   إلتتا  تتف    (6)د طُتتظ إلتتا اجلتت ول  
  .Samadi et al، و  استتا  (2021)، وهاتت   (2014)وتدحت  شتتم  احاديةتتا إلتتا  دتتالو   استا  كتت  إلتتاا ايطيتتا   

 (71. - 92.)قثا  أ ها  اهقيار    دقا إلهاإل  أححتا ك و ثتاخ اإلدت   إلتا  تف  كاا د طُظ أ  إلهاإلت   ،  (2022)

وأ تتل ستت     Minaei & Nazari (2018،)، و  استتا  (2014)ايطيتتا   ا  وتدحتت  شتتم  احاديةتتا إلتتا  دتتالو   استتا 
احتتو أظفتت      (2020)   تتف ايدطحتتن إلتتا  دتتالو هاتت  وهاتت    Samadi et al. (2022،)و  استتا  (، 2019)

ا   إلهتاإلت  قثتا  اف هتا  احملمتل ا أتهاإلت  أححتا ك و ثتاخ احتو اإلدت   إلتا  تف   ،  (51. - 85.) دالةفتا اخنحا ت 
أ   ياتا إلهاإلت  اه تثتا    ت دقو اإلاتا   وإلهاإلت   ( 6)وفياا ددهط  أتهاإلت  قثا  اهقيتار ك ت  فيثتف اجلت ول  

تصتد وي أ  اهقيتار أب هتا   احمتدا  ي، و تمحم فتإ  شتم  احاديةتا  اطت  احدتلا(  89.، 87.)أححا ك و ثاخ  ت   طغتن  
 و   –  واتتتت ا ا  ت ييتتتتا إلح  اتتتتتؤ واحدئتتتت ا   لتتتتياغدفا  ددادتتتتا أتهتتتتاإلت  قثتتتتا  إل تحهتتتتا مي تتتتا تحمتتتتدشا أب

ا  -إلهااشتتتا إلتتتا احلقتتتلق    دتتتالو استتتد  اإلؤ ئحثي تتتا      تتتتاق     ايدتتتؤ افلتتتطيا ويئالئتتتؤ احمتتتي لإلصداع أتتتتا مي تتتا
 ا.احطيثي

الثالثة من مقياس 3 النسخة  نّصه: "ما مؤشرات صدق  الذي  الثالث  الفرعي  املتعلقة ابلسؤال  النتائج   .
 جيليام لتقدير اضطراب طيف التوحد )اإلصدار الثالث( يف البيئة الليبية؟" 

حااا ا اتا شتما احمتاال  تا  احثا ت  ئحدُقت  إلتا إلاضت ا  لت ق  اتا  اهقيتار، إلتا يتتل اهطتتع  
اطتتت  اف   احاعتتت ي حطاقيتتتار  يتتت  يطتتتس وي  ديةتتتا إلحا شتتتا أ   اتتتا  احامتتت ا افلتتتطيا احتتتو أاتتت شا ايطيتتتا   

لت ق احملدتلت  وأظف   إلاضت ا     (DSM-5)ا    ل  إلهادد ا   ا  طيا احدل   احلا    ئح حي    (2014)
أ  إلح  ا  اهقيار  ت  ا اضتدقا فا إلتا أات ان اه ت  ا  احتلا      اإللت ا  ااتاإل  إلتا احت حي  احدص يئتل  

احئتتا   اتتا اجلاهيتتا افإل د يتتا حط تتو احاحمتتل، كاتتا أ  احامتت ا اهه  تتا    (DSM-V)واإل ئتتالل حت تت  ائ   
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ا( 2020)احتتتو أاتتت شا هاتتت  وهاتتت    إلتتتا اهاداتتتا  اطيفتتتا حد ييتتتا    اإلدتتتا   ااتتت ا ا  ته دتتتو ث تتتا
 اهقيار اط  احثي ا احطيثيا.

و ه  وا ا  احام ا احطيثيا  ا  احثا   ئحدُق  إلا إلاض ا  لت  فا اات ا ا  إلدهت    إلافتاا ا  تفا  
وإلاا صدفا إلا تمتا ايدئالتيا  دهاطتا   اتال  اادتا و شيت  ذوي ا ت  ا  طيتا احدل ت ، وات ن احامت ا  

ا  شي تتا تتت  د  إلد ئئتتف   اتتاي احص يتتا واطتت  احتتاح ، كاتتا ا  متتا  إلهاإلتت   اههتت   اطتت  اتت   أ  هتتا أاضتت
ا تثتتا   دستتل   تتف أ هتتا  اهقيتتار وا تثتتا  كتت  إلافتتا ئح  اتتا اح طيتتا حطاقيتتار،  عتت  ا ف  ا تثتتا  اف هتتا  ئح  اتتا  

وذا ا تتتثد ا تثاطتت ا  اح طيتتا حطاقيتتار د هتت  إلتتا إلاضتت ا  لتت  ؤ احثاتتالل ئفتتصان أ  احثهتت  دقتتي  إلتتا دقيمتتؤ اهقيتتار  
 إللاث ا و اه  و ئالي ا إلا اح  اا اح طيا حطاقيارع وأسح  ذحم اا احادالو اهثياا ئجل ول اريتا

 7جدول 
 إلهاإلت  ا تثا   دسل   ف اف ها  واح  اا اح طيا حطاقيار 

 أبعاد المقياس 
المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 أبعاد المقياس 

 السادس  الخامس الرابع  الثالث الثاني األول

      -- 9.56 14.33 السلوكيات التكرارية األول

     -- 14. 11.35 25.85 التفاعل االجتماعـــي  الثاني

    -- 57. 63. 6.59 19.74 التواصل االجتماعــي  الثالث

   -- 33. 06. 46. 6.64 7.44 االستجابة االنفعاليــة الرابع 

  -- 16. 52. 06. 61. 5.55 11.48 األسلـوب المعرفــــي  الخامس

 -- 12. 41. 19. 02. 52. 5.12 11.78 الكالم غير المالئـــــم  السادس 

 64. 66. 64. 71. 57. 80. 30.65 90.63 المقيـــــاس كامــــالا 

وشتل  ( 57. - 8.)اإلدت   إلتا  تف  حطاقيتار  أ  ا تثتا  أ هتا  اهقيتار ئح  اتا اح طيتا  ( 7)دثتف اجلت ول  
 Minaei & Nazari (2018،)وتدحت  شتم  احاديةتا إلتا  دتالو   استا ا    (01.) تي   احتا و ئتالي ا اات  إلمتدلت  

و تمحم فتإ  احامت ا احطيثيتا إلتا  Samadi et al. (2022 ،)، و  استا  (2020)، هات  وهات   (2019)أ تل ست    
اهقيار تدادا أتهاإلت  اتماق  ايطل   مدطا اا احام  احو أا   حدتل   ي ا  أااثيا وا  يتا أيت ت، كاتا  

اخنحتان إلهتاإلت  اه تثتا   تف أ هتا  اهقيتار، وشتل إلتا د هت ت وي استدقتحيا اف هتا  اتا  (  7)دطُظ إلتا اجلت ول 
ا اح طيا حطاقيار، أته  أ  ك   ه  دقي  يئتالس مدطتا ااتا تقيمتؤ اف هتا    هضفا احثها وا تثاطفا ئح  ا

ا إلتتا الا تتو ا تت  ا    افيتت ت، وكتت   هتت  دمتتف    اح  اتتا اح طيتتا حطاقيتتارع وئحدتتاي ففتتل دقتتي  اا ثتت ا  دطحتت 
  (2014)طيا احدل  ، وته   شم  احاديةا إلاض ا  احئ ق احهاإلطل احو أسح   اافتا  دتالو   استا ا ايطيتا   

احتتتو أقثدتتتن واتتتل  ستتتدا الاإلتتت  ثمتتت  اتتت   اف هتتتا  احح ايتتتا  Samadi et al. (2022 )و  استتتا  ( 2021)وهاتتت   
 حطاقيار.
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اهمتد    حدصتت يس  –و ت  ا احدُقت  إلتا لت ق احملتم "احدت إلتل" ئستد  ا  إلقيتار "كتا  " حطدل ت   
ل  متتتا  إلهاإلتتت  ا تثتتتا   إلتتتا يتتتت  -ذوي ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  أت كتتت   حيتتت  ح اادتتتا و شيتتت  أطحتتتال احدل تتت  

 دستتتل   تتتف  دتتتالو ت ثيتتت  إلقيتتتار كتتتا   و تتتي  إلاضتتت  احدل تتت  احملمتتتل ا حادتتتالو ت ثيتتت  احامتتت ا احطيثيتتتا إلتتتا إلقيتتتار  
، وأظفتت   احادتتالو أ   ياتتا  فتت   ا إلتتا ذوي ا تت  ا  طيتتا احدل تت    (22)اطتت     ايطيتتا  حدقتت د  ا تت  ا  احدل تت  

وتدحت  شتم  احاديةتا إلتا إلتا أستح    (، 01.)ا اات  إلمتدلت  وشل  ياتا  احتا و ئتالي    (64.)إلهاإل  اه تثا   طغن  
احتتو أظفتت   أ  لتت ق احملتتم حطامتت ا احماحمتتا إلتتا إلقيتتار ايطيتتا  إلتتا إلقيتتار    (2014)ااتتؤ  دتتالو   استتا ايطيتتا   

(، 68.)وإلتتا إلقيتتار كا وحياتتا حدقتت د  ا تت  ا  احدل تت   طتت   ( 69.)اهت عتتا احدص يئتتيا ه تت  ا  احدل تت   طتت   
و  ددما حطثا   اهطتع اطت    استا  (، 81.)إلا  الاا احمطل  احدل  ي  طغن   (2021) و دالو   اسا ها  

  مثن احئ ق احدت إلل حطاقيار إلا إلقيار كا   حطدل  .
أ ا     ح هحتتا اححتت وق  تتف إلدلستت ل (  t. test) وحطدُقتت  إلتتا احئتت ق احداييتت ي  تتا  احثا تت  حبمتتا   تتي   

 االاو احدل   واحها دف كاةالادف إلدضا تف، وكا ن احادالو كاا إلثف ئجل ول اريتا 
 8جدول 
 ( ح هحا احح وق  ف إلدلس ل أ ا  اياو )احدل  ، احها دف( اط  أ ها  اهقيار t. test ي  ) 

 أبعاد المقياس 

 ( N=28العادية ) ( N=27التوحد )
 قيمة

(t. test) 

مستوى  

الداللة  

 اإلحصائية

 حجم التأثير
2 η 

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 **40. 01. 6.00 2.29 3.18 9.56 14.33 السلوكيات التكرارية

 **63. 01. 9.56 4.22 3.93 11.35 25.85 التفاعل االجتماعـــي 

 **79. 01. 14.00 1.48 1.86 6.59 19.74 التواصل االجتماعــي 

 **17. 01. 3.29 2.88 2.93 6.64 7.44 االستجابة االنفعاليــة

 **32. 01. 4.97 2.21 5.86 5.55 11.48 األسلـوب المعرفــــي 

 **56. 01. 8.26 2.63 2.75 5.12 11.78 الكالم غير المالئـــــم 

 **71. 01. 11.47 10.21 20.50 30.65 90.63 المقيـــــاس كامـــــالا 

  ة   قد كثد* * 

ممتا دحيت   لاتل  فت وق    (01.) احتا و ئتالي ا اات  إلمتدلت    ( t. test) أ  ايتا  تي   ( 8)ددضتح إلتا اجلت ول  
كتتا    )2η( تتف ااتتلاو احدل تت  واحهتتا دف، كاتتا أ   ةتت   قتتد شتتم  اححتت وق احملمتتل  ئستتد  اج  تتي  إل  تتا وددتتا  

ا  تف ذوي اه ت  ا  واحهتا دف، وتدحت  شتم     -أب هتا   احمتدا–كثد اع ممتا دصتد وي أ  اهقيتار   ُ مييت  ثييت  ا وا ت
.  Samadi et al.  (2022)،  (2021)، هاتت   (2019)احاديةتا إلتتا إلتتا تللتتطن وحيتتؤ  دتتالو   استتا ا أ تتل ستت    

 وشل اح صا اا ذوي ا   ا  طيا احدل  .  وته  شم  احاديةا إلاض  ا اط  ل ق اهقيار فياا أا  حقياسؤ 
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و عتتتت  ا حدتتتت اي   هتتتتا يئتتتتالس ذوي ا تتتت  ا  طيتتتتا احدل تتتت  إلتتتتا ف تتتتا  أيتتتت ت كتتتتموي اإلاا تتتتا  
(  Schmidt et al., 2018احهقطيتتا، وتللتتيا اح  استتا  احتتو استتدف فن إل ااهتتا اهقيتتار وتقيياتتؤ إلمتت  )
 تتت  وذوي اإلاا تتتا احهقطيتتتا اطتتت  واتتتؤ  ئحدُقتتت  إلتتتا  تتت    اهقيتتتار اطتتت  احداييتتت   تتتف ذوي ا تتت  ا  طيتتتا احدل 

 تف إلدلست ل االاتا احدل ت  واياتا إلتا ذوي اإلاا تا احهقطيتا    ( t. test) اائتلصع فقت   متو احثا ت   تي   
ذوي ا تت  ا    تتف  اهادعاتتف أت  ستتا تاايتتا احقتت  ا  احمشايتتاع  غتت ن احدُقتت  إلتتا إلتت ت كحادتتا اهقيتتار   ثييتت   

طيا احدل   وذوي اإلاا ا احهقطيا احو تد اي  إلهؤ    ها اائالس، وكا ن احادالو كاا شتل إلثتف ئجلت ول  
 اريتا

 9جدول 
 ( ح هحا احح وق  ف إلدلس ل أ ا  اياو )احدل  ، اإلاا ا احهقطيا( اط  أ ها  اهقيار t. test ي  ) 

 أبعاد المقياس 

 ( N=27التوحد )
اإلعاقة العقلية 

(N=32 ) 
 قيمة

(t. test) 

مستوى  

الداللة  

 اإلحصائية

حجم 

 التأثير
2 η 

المتوسط  

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

المتوسط  

 الحسابي

االنحرا

ف 

 المعياري

 **17. 01. 3.39 6.26 6.43 8.40 12.93 السلوكيات التكرارية

 **33. 01. 5.35 7.20 13.81 10.95 26.55 التفاعل االجتماعـــي 

 **26. 01. 4.52 8.57 13.03 5.40 21.66 التواصل االجتماعــي 

 *05. 09. 1.72 4.17 5.00 6.65 7.44 االستجابة االنفعاليــة

 **21. 01. 3.85 4.46 6.37 5.55 11.48 األسلـوب المعرفــــي 

 **46. 01. 6.98 3.95 3.37 5.12 11.78 الكالم غير المالئـــــم 

 **42. 01. 6.43 19.82 47.10 30.65 90.63 المقيـــــاس كامـــــالا 

 ** ة   قد إلدلسد، * ة   قد لغد 

 احا حطح وق  ف إلدلس ل احهيادف اط  أ ها  اهقيار  (  t. test) أ  إلهع   ي     (9)ددضح إلا اجل ول  
أ  احح ق  ف    ( t. test) فياا ا ا   ه  "اهسدةا ا اه حهاحيا" احمي أظف    ياا    (01.)و ئالي ا اا  إلمدلت  

شما احثه  كا  لغد ا، وشل إلا د حم  أب  احماا احو   )2η(، كاا أ   ة   قد  ا الادف غد  ال و ئالي ا 
احثه     ت ل  إلصصكا  ف ذوي ا   ا  طيا احدل   وذوي اإلاا ا احهقطيا، كاا أظف  اجل ول   دقيمفا شما

وأ  (  01.) احا و ئالي ا اا  إلمدلت  حطح وق  ف إلدلس ل احهيادف اط  اهقيار كاإلت     ( t. test) أ   ي   (  9)
كا  كثد اع مما دصد وي أ  اهقيار ميي    )2η( ة   قد إلهع  شم  احح وق احململ  ئسد  اج  ي  إل  ا وددا  

ُ ا  ف ذوي ا   ا  طيا احدل   وذوي اإلاا ا احهقطيا، وشل إلا دهدم إلاض  ا اط  ل ق اهقيار  ثيي  ا وا 
 وثيي ش  إلا ذوي اإلاا ا احهقطيا.   اح صا اا ذوي ا   ا  طيا احدل  ،  
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واسد ااه  حدُقي  أش اا احثُ  ئهسداا  وي إلا أسح   ااؤ احادالوع د مد طس أ  احام ا احطيثيا 
 اإلا إلقيار ايطيا  احدق د ي حدص يس ا   ا  طيا احدل   "اإلل ا  احماح " تدادا وئالس سي لإلصد

إلهعافا –تدح    و   -   افلطيا  يئالس  م دؤ  احطيثيا  إلا  احام ا  أب   دحي   إلا  وشل  إلاؤع  اهه  ا  احام  
إلضثلطا أتا د حل هسد  اإلفا   أغ ان اح صا اا ذوي ا   ا  طيا احدل  ، وحت د  إلمدلت ض تؤع 
وايديا  احماإلو احدأشيطيا افكم  إلت إلا ح    احا، شما فض ت اا وإل ا يا اسد  اإلفا فغ ان وا ا  احثُلني 

  اال ا   ا  طيا احدل  ، وإ   اإلضا   شاا وي أ  تهاي  شم  احاديةا دقدئ  اط  واح  اسا  احهطايا  
   و  احثُ  احلاي واداا ايادؤ. 

 ا اتــــــ التوصي
    ل  إلا أسح   ااؤ احادالو دللل احثا   ئريتا 

احدل ت  "اإللت ا   أ  ددقي  إلمد  إلل احام ا احطيثيا إلا إلقيار ايطيا  احدق د ي حدصت يس ا ت  ا  طيتا   -
احماح "  دهطياا  اسد  ا  اهقيتار و تلا  ؤ اه  اتا   كديتو احدهطياتا  ااالتا ئحامت ا احطيثيتا، وأه دتد   

 اسد  اإلؤ إلا غد اهاشطف.
ته  احام ا احطيثيا إلا إلقيتار ايطيتا  احدقت د ي حدصت يس ا ت  ا  طيتا احدل ت  "اإللت ا  احماحت " و تافا   -

فستتتاحيو اهمتتتد  إلا   اح صتتتا اتتتا ذوي ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت ع حتتتمحم ه  ا دتتت   تها تتت  غدشتتتا إلتتتا ا
 داثغل اهكدحا   ؤ أ ا  و ي   هماذ   ا ا  إلفاا.

 احها  اط  تقاف اهقيار ئسد  ا  اياا  كثد  مممطا ه   احثت  واضدقاق إلهادد يالا ئحثي ا احطيثيا. -
اقيار   احثي ا احطيثيتا ويئالئتؤ    ي تا  أيت ت ا  يتا  وا ا    اسا  إلقا  ا  ف اائالس احمي لإلصدا حط -

 وأااثيا.
إل ااهتتتا أ وا  تصتتت يس ا تتت  ا  طيتتتا احدل تتت  اهمتتتد  إلا ئحثي تتتا احطيثيتتتا    تتتل  اإللتتت ا  ااتتتاإل  إلتتتا   -

 اح حي  اإل ئالل واحدص يئل حت   ائ  احهقطيا. 
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 املراجع
. اائتتالس احمتتي لإلصدا حالتت ا  احماحتت  هقيتتار ايطيتتا  حدقتت د  احدل تت   (2019)أ تتل ستت  ، اتتت هتتل احتت دا.  

 .243-206(، 29)8ئهاط ا احه  يا احمهل دا. اطا احص يا ااالا،  
احدلافتتتتا  احل دمتتتتا   تصتتتت يس ا تتتت  ائ  طيتتتتا احدل تتتت    ظتتتت     (.2014)اجلتتتتا  ي، هاتتتت  اثتتتت  اححدتتتتا .  

حطاطدقتتتت  افول حطص يتتتتا ااالتتتتاا احتتتت  ت واحد طهتتتتا     احمل تتتتا  احدص يئتتتتيا اجل دتتتت  . و  تتتتا ااتتتت  إلق إلتتتتا
 .اهمدقثطيا. ااإلها تثل ، اهاط ا احه  يا احمهل دا

  احدصتتتتت يس اححتتتتتا ق   (PEP3)استتتتتد  ا  احموفيتتتتت  احاحمتتتتتل احص تتتتتلي    (.2019)احهاتتتت ي، أبتتتتت  اثتتتتت  احتتتتت  ي .  
 . 67-1(، 32)اطا اح حلحا   (.DSM-5)همدلاي  طيا احماتلدا    ل   

حدصتتت يس  DSM  ئتتتالل  احدص يئتتتل واإل  ئحتتت حي   احمل تتتا  احدص يئتتتيا(. 2021)اماتتتا ، فاطاتتتا هاتتت   
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Abstract 

The research aimed to evaluate the psychometric characteristics of the third version of 

the Gilliam scale for rating autism spectrum disorder in the Libyan environment. The 

descriptive analytical approach has been employed to reveal the psychometric 

characteristics of Libyan version vocabulary of the scale, calculate its stability coefficients 

and verify its validity indicators in measuring autism spectrum disorder. The research 

sample consisted of (87) individuals, including (55) males and (32) females who were 

randomly selected from people with mental disabilities, those with autism spectrum 

disorder and normal ones who frequently come to Care and Rehabilitation of Autistic 

Children Zliten Centre.  The ages of sample members from three categories ranged between 

(4.5-17.93) years. Libyan version of Gilliam scale (GARS-3), which was developed by 

researcher, from version that was translated by Adel Abdullah and Abeer Abu Al-Majd, and 

childhood autism rating scale (CARS) were considered as the main research means.  

The results showed that the coefficient of stability of the dimension to which the item 

belongs does not increase by excluding it except in six cases and most of the items’ 

correlation coefficients with dimensions to which they belong are statistically significant. 

Also, most items have high differential coefficients.  The stability coefficients of the scale 

dimensions computed by re-application and Cronbach’s alpha coefficient methods ranged 

between (0.95 - 0.71). Stability coefficients of the scale as a whole computed by the same 

methods were (0.87, 0.89), respectively. The results also showed that the construction 

validity indicators by calculating the correlation coefficients of the scale dimensions with 

the total score ranged between (0.57 - 0.8) and validity of the test was also verified using 

the CARS autism scale, so the correlation coefficient between the two scales was (0.64) 

which is a statistically significant value at (0.01). 

 Finally, the results showed that the scale differentiates between contrary groups of 

people with autism spectrum disorder, mental disabilities and normal ones. 
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